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Nr........./2020

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, la 26 mai 2020, marți, ora 19,00 la sediul Primăriei comunei Dăneşti, cu ocazia şedinţei

ordinare a Consiliului Local al comunei Dănești,

Sunt prezenţi:

 primarul comunei Dăneşti, d-l Bőjte Csongor-Ernő

 viceprimarul comunei Dănești, d-l Both Norbert-Laszlo

 secretarul general al comunei Dăneşti, d-na Bogács Angyalka-Klára

 şi următorii consilieri locali aleşi:

 Both Arnold

 Both Ágoston

 Dobos Melinda

 Gál Kálmán

 Kosza Vilmos

 Süket Magor

 Zsók László

Consiliul local este întrunit legal.
Lucrările ședinței Consiliului Local se desfășoară în limba maghiară, traducerea acestora se asigură de
secretarul general al comunei.
Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință publică și în limba maghiară în conformitate cu art.135 alin.4 din
OUG nr.57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV, conform PV de afișare.
Președintele de ședință este dl. viceprimar Both Norbert-László.

Secretarul general al comunei prezintă procesul verbal a ședinței anterioare prin citire.
Consilierii votează prin procedura deschisă, prin ridicarea mâinii.
Rezultatul votului: 8/8 consilieri prezenți aprobă procesul verbal, fără modificări şi adăugiri.Nimeni nu se
abţine şi nu este vot împotrivă. 8 voturi PENTRU: Both Arnold, Both Ágoston, Both Norbert Laszlo,
Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza Vilmos, Süket Magor, Zsok Laszló
ÎMPOTRIVĂ:-
ABȚINERI:-
D-l președinte de ședință salută pe cei prezenți, prezentând proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a ședinței ordinare al Consiliului Local al comunei Dănești, județul Harghita din data de 26 mai 2020:
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1. Aprobarea proiectului de horărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Dăneşti, judeţul
Harghita pe anul 2020
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură

2. Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuţiei pe secţiuni a planului bugetului de
venituri şi cheltuieli bugetare pe trimestrul I al anului 2020
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură

3. Aprobarea proiectului de hotărâre privind privind atestarea completării inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al comunei Dăneşti, judeţul Harghita
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură

4. Aprobarea proiectului de hotărâre privind încheierea Contractului nr. I.C.2/7188/2020 cu Județul
Harghita prin Consiliul Județean Harghita pentru finanțarea activității de asistență socială a
persoanelor cu handicap instituționalizate, ;
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
Spre avizare: Comisiei învățământ, sănătate, familie, social-culturale, culte, protecție copii, tineret și
sport

5. Aprobarea proiectului de hotărâre privind încheierea Convenției nr. I.C.2/7121/2020 cu Județul
Harghita prin Consiliul Județean Harghita pentru finanțarea activității de protecție a
copiilor/tinerilor instituționalizați;
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
Spre avizare: Comisiei învățământ, sănătate, familie, social-culturale, culte, protecție copii, tineret și
sport

6. Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea DALI și actualizarea devizului general
pentru obiectivul de investiții Modernizarea si reabilitarea energetică a primăriei comunei
Dănești
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură

7. Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și actualizarea
devizului general pentru obiectivul de investiții Construire remiza PSI comuna Dănești
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură

8. Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a
registrului agricol la nivelul comunei Dănești
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură

9. Aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală
a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SIMD Harghita în vederea exercitării votului
Inițiator: Primar, Bőjte Csongor-Ernő
Spre avizare: Comisiei economico-financiară, protecția mediului, turism și agricultură

10. Aprobarea proiectului de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de
investiții ”LUCRĂRI DE REFACEREA INFRASTRUCTURII LOCALE DC OLT HIDAK,
COMUNA DĂNESTI”

Consilierii votează prin vot deschis, prin ridicarea mâinii ordinea de zi.
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Preşedintele de ședință supune la vot ordinea de zi, ceea ce este aprobată cu 8 voturi PENTRU: Both

Arnold, Both Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza Vilmos, Suket Magor,

Zsok Laszló

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

Preşedintele de ședință prezintă primul punct al ordinii de zi, adică influențele bugetului local, care

modifică bugetul de venituri și cheltuieli.

Dna. Antal Rozalia evidențiază că consiliul județean a alocat suma de 24 mii lei pentru organizarea și
funcționarea pazei comunale. De asemenea alocă sume din cota de 6% constituit din impozit pe profit.
Asistentul medical comunitar a beneficiat de un spor de 7% din salariu.Aceste sume trebuie cuprinse în
buget.Trebuie operate și aceste modificări.

Preşedintele de ședință: Mai are cineva de propus sau adăugat? Consilierii semnalează că nu mai au nimic

de adăugat, completat. Preşedintele de şedinţă supune la vot, ceea ce este aprobată cu 8 voturi PENTRU -

Both Arnold, Both Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza Vilmos, Suket

Magor, Zsok Laszló.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

Preşedintele de ședință prezintă al doilea punct al ordinii de zi, aprobarea execuției bugetare pentru
trimestrul I.
Dna. Antal Rozalia evidențiază că venitul este puțin și s-a întocmit execuția bugetară conform prevederilor legale.

La partea de venit s-au încasat 911.610 mii lei iar la partea de cheltuieli s-au efectuat plăți în suma de
706.711 mii lei.
Preşedintele de ședință:Mai are cineva de propus la cele prezentate? Consilierii semnalează că nu mai au
nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Consilierii votează prin
procedura deschisă, prin ridicarea mâinii:
Rezultatul votului: 8/8 consilieri prezenți aprobă aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul I
. Nimeni nu se abține și nu este vot împotrivă.
8 voturi PENTRU - Both Arnold, Both Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza

Vilmos, Suket Magor, Zsok Laszló.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

Preşedintele de ședință prezintă al treilea punct al ordinii de zi, modificarea și completarea inventarului

bunurilor din domeniul public.

Dl. primar Bojte Csongor-Erno: Având în vedere investiția efectuată prin proiectul "DEZVOLTAREA
INTEGRATA A MICROREGIUNII FELCSIK" contractul de finanțare încheiată între AGENȚIA
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PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE si ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ FELCSIK – FELCSÍK ÖNKORMANYZATI FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS, având
nr. contract C 322010972100022 din 17.11.2015 – cod contract FEADR 2007-2013,
C072000T210972100022 prin care comuna Dănești are calitatea de beneficiar, este necesar completarea
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dănești. Investiția este finalizată, necesită
modificată valoarea drumurilor asfaltate prin proiect. Am primit avizul de la minister, și este necesară
modificarea și completarea inventarului bunurilor din domeniul public.
Preşedintele de ședință:Mai are cineva de propus la cele prezentate? Consilierii semnalează că nu mai au
nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Consilierii votează prin
procedura deschisă, prin ridicarea mâinii:
Rezultatul votului: 8/8 consilieri prezenți aprobă. Nimeni nu se abține și nu este vot împotrivă.
8 voturi PENTRU - Both Arnold, Both Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza

Vilmos, Suket Magor, Zsok Laszló.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

Preşedintele de ședință prezintă al patrulea punct al ordinii de zi, încheierea Contractului nr.

I.C.2/7188/2020 cu Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita pentru finanțarea activității de

asistență socială a persoanelor cu handicap instituționalizate.

Preşedintele de ședință:Mai are cineva de propus la cele prezentate? Consilierii semnalează că nu mai au
nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Consilierii votează prin
procedura deschisă, prin ridicarea mâinii:
Rezultatul votului: 8/8 consilieri prezenți aprobă. Nimeni nu se abține și nu este vot împotrivă.
8 voturi PENTRU - Both Arnold, Both Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza

Vilmos, Suket Magor, Zsok Laszló.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

Preşedintele de ședință prezintă al cincilea punct al ordinii de zi, încheierea Convenției nr.

I.C.2/7121/2020 cu Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita pentru finanțarea activității de

protecție a copiilor/tinerilor instituționalizați.

Preşedintele de ședință:Mai are cineva de propus la cele prezentate? Consilierii semnalează că nu mai au
nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Consilierii votează prin
procedura deschisă, prin ridicarea mâinii:
Rezultatul votului: 8/8 consilieri prezenți aprobă. Nimeni nu se abține și nu este vot împotrivă.
8 voturi PENTRU - Both Arnold, Both Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza

Vilmos, Suket Magor, Zsok Laszló.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-
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Preşedintele de ședință prezintă al șaselea punct al ordinii de zi privind aprobarea DALI și actualizarea
devizului general pentru obiectivul de investiții Modernizarea si reabilitarea energetică a primăriei comunei
Dănești
Dl. primar Bojte Csongor-Erno prezintă proiectul investiției și exprimă cauza de ce trebuie modificată

proiectul, fiindcă intrarea era proiectată să fie din spate. Proiectul este din programul PNDL.

Dna. consilier Dobos Melinda: va fi schimbat tot mobilierul din primărie?

Dl. primar Bojte Csongor-Erno: Da, mesele, scaunele, rafturile, etc

Preşedintele de ședință:Mai are cineva de propus la cele prezentate? Consilierii semnalează că nu mai au
nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Consilierii votează prin
procedura deschisă, prin ridicarea mâinii:
Rezultatul votului: 8/8 consilieri prezenți aprobă. Nimeni nu se abține și nu este vot împotrivă.
8 voturi PENTRU - Both Arnold, Both Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza

Vilmos, Suket Magor, Zsok Laszló.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

Preşedintele de ședință prezintă al șaptelea punct al ordinii de zi, privind aprobarea studiului de

fezabilitate și actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții Construire remiza PSI comuna

Dănești

Dl. primar Bojte Csongor-Erno prezintă proiectul investiției. Locația proiectului va fi la locul unde rea

situată Romtelecom.

Preşedintele de ședință:Mai are cineva de propus la cele prezentate? Consilierii semnalează că nu mai au
nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Consilierii votează prin
procedura deschisă, prin ridicarea mâinii:
Rezultatul votului: 8/8 consilieri prezenți aprobă. Nimeni nu se abține și nu este vot împotrivă.
8 voturi PENTRU - Both Arnold, Both Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza

Vilmos, Suket Magor, Zsok Laszló.

ÎMPOTRIVĂ:-

ABȚINERI:-

Preşedintele de ședință prezintă al optelea punct al ordinii de zi, privind aprobarea modului de întocmire

și ținere la zi a registrului agricol la nivelul comunei Dănești.

Dl. primar Bojte Csongor-Erno susține că registrul agricol s-a întocmit conform prevederilor legale și până

acum, lipsea numai hotărârea de consiliu local privind intocmirea numai în format electronic.
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Preşedintele de ședință:Mai are cineva de propus la cele prezentate? Consilierii semnalează că nu mai au
nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Consilierii votează prin
procedura deschisă, prin ridicarea mâinii:
Rezultatul votului: 8/8 consilieri prezenți aprobă. Nimeni nu se abține și nu este vot împotrivă.
8 voturi PENTRU - Both Arnold, Both Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza
Vilmos, Suket Magor, Zsok Laszló.
ÎMPOTRIVĂ:-
ABȚINERI:-
Preşedintele de ședință prezintă al nouălea punct al ordinii de zi, privind acordarea unui mandat special
în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SIMD Harghita în vederea exercitării
votului. Mandatul special al domnului primar Bőjte Csongor-Ernő, în calitate de reprezentant al Comunei
Dănești, este de a vota ”pentru” cu privire la aderarea municipiului Odorheiu Secuiesc în Adunarea
Generală a Asociaților ADI SIMD Harghita, în numele și pe seama Consiliului local al comunei Dănești, de
a vota cu privire la valoarea cotizației de membru pentru membrul nou, conform cotizației celorlalți
membrii ai Asociației stabilite, de a vota ”pentru” cu privire la Actul adițional la Statutul Asociației prin
care se completează cu noul membru.
Preşedintele de ședință:Mai are cineva de propus la cele prezentate? Consilierii semnalează că nu mai au
nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Consilierii votează prin
procedura deschisă, prin ridicarea mâinii:
Rezultatul votului: 8/8 consilieri prezenți aprobă. Nimeni nu se abține și nu este vot împotrivă.
8 voturi PENTRU - Both Arnold, Both Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza
Vilmos, Süket Magor, Zsók László.
ÎMPOTRIVĂ:-
ABȚINERI:-
Preşedintele de ședință prezintă al zecelea punct al ordinii de zi, privind actualizarea devizului general

pentru obiectivul de investiții ”LUCRĂRI DE REFACEREA INFRASTRUCTURII LOCALE DC OLT

HIDAK, COMUNA DĂNESTI”.

Dl. primar Bőjte Csongor-Ernő prezintă modificarea subcapitolului 4.1 din devizul general la 227.328 lei și
2 bani + TVA. Exprimă celor prezenți că asfaltul va fi până la pod și ar trebui montat ceva pentru spălarea
anvelopelor.
Dl. consilier local Kosza Vilmos:- trebuie montat la fiecare intrare ca să fie în regulă.
Dl. primar Bőjte Csongor-Ernő: - nu ai cum să faci în Reh.
Dl. consilier local Zsók László: - pe drumul forestier?
Dl. primar Bőjte Csongor-Ernő: - vara acesta să încercăm fără, trebuie să includem în buget.

Preşedintele de ședință:Mai are cineva de propus la cele prezentate? Consilierii semnalează că nu mai au
nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Consilierii votează prin
procedura deschisă, prin ridicarea mâinii:
Rezultatul votului: 8/8 consilieri prezenți aprobă. Nimeni nu se abține și nu este vot împotrivă.
8 voturi PENTRU - Both Arnold, Both Ágoston, Both Norbert Laszlo, Dobos Melinda, Gál Kálmán, Kosza
Vilmos, Süket Magor, Zsók László.
ÎMPOTRIVĂ:-
ABȚINERI:-
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Având în vedere epuizarea problemelor înscrise în ordinea de zi, preşedintele de şedinţă declară şedinţa

închisă.

Prezentul proces-verbal a fost elaborat în baza stenogramei şedinţei și cuprinde 7 (șapte) pagini.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
Both Norbert László Secretar general al comunei

Bogács Angyalka-Klára
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